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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με
τιμές ΦΕΚ.



Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα
συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ θα υπάρχει και στο Metropolitan) με συμμετοχή
του εργαζόμενου 15% των τιμών ΦΕΚ.



Εάν

οι

εξετάσεις

δεν

συμπεριλαμβάνονται

στο

ΦΕΚ

τότε

θα

πραγματοποιούνται με έκπτωση 50% από τον τιμοκατάλογο του
Metropolitan.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές κλινικές επισκέψεις* σε όλους τους
ιατρούς επιμελητές του νοσοκομείου (εξαιρούνται ψυχιατρική, οφθαλμολογική
και οδοντιατρική επίσκεψη).
Για τις οφθαλμολογικές επισκέψεις παρέχεται έκπτωση 40% επί των τιμών του
Metropolitan και για τις οδοντιατρικές έκπτωση 20%.
Για προγραμματισμένες επισκέψεις σε Διευθυντές ιατρούς του Νοσοκομείου
παρέχεται έκπτωση 50%.
* Ο χρόνος απόκρισης για τις προγραμματισμένες ιατρικές κλινικές επισκέψεις δε
ξεπερνά τις 3 ημέρες.
Δωρεάν

-

παιδιατρικές,

παιδοχειρουργικές

και

παιδο-ορθοπεδικές

επισκέψεις .
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ


Η ιατρική επίσκεψη σε Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Παθολόγο και Χειρουργό
είναι δωρεάν 7 ημέρες την εβδομάδα όλο το 24ωρο.



Η ιατρική επίσκεψη σε Νευρολόγο, ΩΡΛ και Πνευμονολόγο είναι δωρεάν 7
ημέρες την εβδομάδα από 9:00π.μ. - 21:00μ.μ.



Για παιδιά θα ισχύουν τα ανωτέρω, επίσης.



Διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα Επείγοντα
Έκτακτα περιστατικά γίνονται δωρεάν έως του ποσού των 400 €. Οι
εξετάσεις που θα υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο θα πραγματοποιούνται σε
τιμές ΦΕΚ και εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ με έκπτωση 50%
στον τιμοκατάλογο του Metropolitan (που επισυνάπτεται)



Εφ’ όσον απαιτείται συνταγογράφηση ή παραπεμπτικό εξετάσεων ΕΟΠΥΥ,
αυτή θα γίνεται από τον ιατρό ΕΟΠΥΥ του Metropolitan.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Δωρεάν παροχή μια φορά ετησίως γενικού - λιπιδαιμικού ελέγχου που

-

περιλαμβάνει:


Χοληστερίνη αίματος



HDL /LDL



Τριγλυκερίδια αίματος



Ολικά λιπίδια



VLDL χοληστερίνης



Γενική αίματος, γενική ούρων, αιμοπετάλια, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρικό οξύ,
ουρία, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, γGT, αλκαλική φωσφατάση



Παθολογική εξέταση - εκτίμηση- ιατρικές οδηγίες

Δωρεάν

-

παροχή

μια

φορά

ετησίως

ελέγχου

θυρεοειδούς

που

περιλαμβάνει:
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TSH /T3/ T4



Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς



Ιατρική εκτίμηση
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Στις πιο πάνω δωρεάν παροχές του Metropolitan σε περίπτωση που ο παθολόγος ή
ενδοκρινολόγος συστήσει περαιτέρω έλεγχο, οι επιπλέον εξετάσεις που θα απαιτηθούν
θα γίνονται δωρεάν μετά από συνταγογράφισή τους από το Metropolitan.
Δυνατότητα πραγματοποίηση ενδοσκοπικών εξετάσεων με ευνοϊκό

-

τιμολόγιο

γαστροσκόπηση

€180

και

κολονοσκόπηση

€280

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του ιατρού.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση)
Υπερηχογράφημα μαστών
Pap test – γυναικολογική εξέταση
Ιατρική εκτίμηση-οδηγίες
Τιμή €30



Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση)
Ψηφιακή μαστογραφία
Pap test – γυναικολογική εξέταση
Ιατρική εκτίμηση- οδηγίες
Τιμή €60

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ


P.S.A
FREE P.S.A
ΟΥΡΟΜΕΤΡΙΑ
Κλινική εξέταση προστάτη
Ιατρική εκτίμηση - οδηγίες
Τιμή €60

Στα check –up του νοσοκομείου έκπτωση 30%

-
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Καθαρισμός οδόντων
Φθορίωση οδόντων
Οδηγίες στοματικής υγιεινής
Ατομικό € 65 οικογενειακό (τετραμελής οικογένεια) € 200
-

Για να ισχύσουν όλες τις παραπάνω παροχές απαιτείται επικοινωνία με τις
γραμμές επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και ραντεβού (2104809492 και
2104809217) ,που θα λειτουργούν από 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Επίσης 24ωρη τηλεφωνική γραμμή στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι



μετέχοντες στο πρόγραμμα και τα μέλη των οικογενειών τους, για ιατρική
εκτίμηση πιθανών προβλημάτων υγείας (210-4809109).
24ωρη ειδική τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας για καρδιολογικά



προβλήματα (210-4809706).

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος προσκομίσει το βιβλιάριο του και έχει κάλυψη
από Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Εταιρίας του, τότε η τιμολόγηση θα
γίνεται σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα με την Εταιρία τιμοκατάλογο και σε
περίπτωση που από το Ομαδικό Συμβόλαιο προβλέπεται απαλλαγή/συμμετοχή
του εργαζόμενου, αυτή θα καλύπτεται μέχρι ποσοστού 30% αφού πρώτα
αφαιρεθεί η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή το Metropolitan θα απορροφά την
συμμετοχή μέχρι του 30% της δαπάνης νοσηλείας.
Θα εξαιρούνται από τον τιμοκατάλογο χρέωσης τα φάρμακα, υλικά, ειδικά
υλικά. Οι αμοιβές ιατρών θα προκύπτουν από τoν συμφωνηθέντα με την
Εταιρία τιμοκατάλογο.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος προσκομίσει βιβλιάριο υγείας αλλά η εταιρία

-

στην οποία εργάζεται δεν καλύπτει το προσωπικό της με Ομαδικό

4

Ιούνιος 2013

Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ
ασφαλιστήριο Υγείας και ο εργαζόμενος δεν έχει ούτε Ατομικό ασφαλιστήριο,
τότε θα παρέχεται έκπτωση ύψους 30% στα έξοδα νοσηλείας εξαιρουμένων
των φαρμάκων, υλικών, ειδικών υλικών.
Οι αμοιβές ιατρών δεν θα ξεπερνούν τις συμφωνηθείσες με τις ασφαλιστικές
εταιρίες αμοιβές.
Ο ασφαλισμένος θα καλύπτει ιδιωτικά το κόστος που θα προκύψει αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσκομίσει βιβλιάριο υγείας, δεν

-

καλύπτεται με Ομαδικό συμβόλαιο αλλά έχει κάλυψη με Ατομικό ασφαλιστήριο,
τότε η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με το συμφωνηθέντα τιμοκατάλογο με
την Εταιρία που παρέχει το Ατομικό ασφαλιστήριο (εάν δεν υπάρχει συμφωνία
με την Εταιρία που παρέχει το Ατομικό ασφαλιστήριο θα παρέχεται έκπτωση
ως ανωτέρω 30%).
Στην

περίπτωση

που

προκύπτει

από

το

Ατομικό

Συμβόλαιο

απαλλαγή/συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας, αυτή θα
καλύπτεται μέχρι το 30% του κόστους νοσηλείας αφού πρώτα αφαιρεθεί η
συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή το Metropolitan θα απορροφά την συμμετοχή
μέχρι το 30% της δαπάνης νοσηλείας.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν προσκομίσει βιβλιάριο υγείας και δεν
καλύπτεται από Ομαδικό ή Ατομικό ασφαλιστήριο τότε θα παρέχεται έκπτωση
30% στα χρεούμενα κόστη από το νοσοκομείο πλην φαρμάκων, υλικών, ειδικών
υλικών.
Οι αμοιβές των ιατρών δεν θα ξεπερνούν τις συμφωνημένες με τις ασφαλιστικές
Εταιρίες εκτός εάν ο εργαζόμενος συμφωνήσει διαφορετικά με τον θεράποντα
ιατρό.
Το κόστος μετά την αφαίρεση της έκπτωσης θα καταβάλλεται από τον
εργαζόμενο.
-

Στις επεμβάσεις πλαστικής, πλαστικής επανορθωτικής και κοσμετολογικής
χειρουργικής που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, παρέχεται έκπτωση 50%.
Εξαιρούνται φάρμακα, υλικά, ειδικά υλικά και αμοιβές ιατρών που δεν θα
ξεπερνούν τις συμφωνημένες με τις ασφαλιστικές εταιρίες αμοιβές.
Σε περίπτωση νοσηλείας η μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής από και

-

προς το Metropolitan θα είναι δωρεάν.
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-

Όλες οι ανωτέρω παροχές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης
καλύπτουν τον/την σύζυγο και παιδιά, παράλληλα οι ίδιες παροχές παρέχονται
και στους γονείς, αδέλφια του εργαζομένου - συνταξιούχου με εξαίρεση τα 400 €
των διαγνωστικών εξετάσεων στο τμήμα επειγόντων.

-

Ειδικά για γονείς και αδέλφια στο τμήμα επειγόντων η χρέωση θα γίνεται σε
τιμές ΦΕΚ ή με 50% έκπτωση στον τιμοκατάλογο του Metropolitan εάν οι
διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΦΕΚ.
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